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AMSTERDAM

DE STERRENHEMEL

IN MAART.Het volgL'iicle overzicht geeft den stand der Sterrenbeelden
in den vóóravond (omstreeks 8 uur):
Zenith: *(iiraffe. *Lynx;
Noorden: *Kleine Beer, *Ce]iheus, *Draak, *Z\vaan;
Oosten: *Groote Beer, Boötes, Hoofdhaar van Bere-

nice, Jachtiionden, kleine Leeuw;
Zuidoosten: Beker, Leeuw, Sextant, Waterslang:
Zuiden: Schip Argo, Eenhoorn, groote en kleine Hond, Kreeft.

Orion, Tweelingen:
Zuidwesten: Vloed Eridanus:

Westen: Driehoek, *Perseus, I^am. Stier, *Wagenman, Walvisch:
Noordwesten: *Andromeda, *Cassioiieia, *Hagedis.
De Melka-eg loopt te 8 uur van Zuid naar Noord, en bereikt in

het Westen een hoogte van ongeveer ()o" boven den horizon.
Er zijn deze maand wellicht nog eenige .Algohninima waarneem
baar, n.1. den 4en te 12 uur, den jen te 9 uur, den zjen te 11 uur
en den joen te 8 uur. Het sterrenbeeld Perseus, waarin .-\lgol
te vinden is, gaat echter al vrij ongunstig voor de waarneming
staan. In het M'esten zal men kort na zonsondergang het
Zodiakaallichi nog kunnen vinden, ofschoon in veel ongunsti
ger condities dan in Februari. Hoewel in Maart ook de
(lej^enschein soms nog wel zichtbaar is (zie voor deze beide ver
schijnselen Buiten 1, No. 17), maakt de heldere jilaneet Jupiter,
in het begin van ^ilaart in o])positie met de zon, de waarneming
van dit toch al zoo zwakke licht deze maand onmogelijk. De
lljdsverellcning neemt in Maart van ij minuten tot 4 minuten
af: de zon, steeds nog bij het horloge achter, zal het in Ajiril in
halen. Den 2icn Maart begint de ol'ficieele lente: de zon, die
zich op haar oostwaartschen jaarlijkschen tocht tusschen de
sterrenbeelden door sedert 23 Sept. in het Zuidelijke hemelhalf-
rond bevond, overschrijdt den evenaar weder, en geeft ons, be
woners van de Noordelijke aardhelft, een dag van meer dan' een
half etmaal,

Mercnrins is ondanks de groote Westelijke elongatie, die den
pen Xlaart meer dan 27" bedraagt, slecht zichtbaar.

I eniis en Sainrnns kunnen niet worden waargenomen.
.Mars slaat voorloopig nog vrij ongunstig voor de waarneming

De lage stand der planeet en haar vrij snelle rechtlooiiende d 1
oostvyaartsche beweging, maken, dat zij slechts zeer langzaaiii
mt de morgenschemering te voorschijn komt: eerst tegen luli
zal zi] de aandacht beginnen te trekken. '

JiiNtcr is ylcn ganschen nacht waarneembaar, steeds lang
zaam ,,terug loopend m het sterrenbeeld Leeuw.
.  isschicn is het aan cle lezers van Ruiten aangenaam iets

naders omtrent de sterrenbeelden te vei neme ,
elke maand zoo geregeld vermeld staan. /.] heinel,
groepen: de circninpoUnre. gelegen in dat dt |ii,..rboven-
dat eiken helderen avond zichtbaar is en in
staande overzicht door een * aangediud, en i - ,) ■ _
van seizoen tot seizoen wisselen. De laatste p"'"'' u
den aangevuld met de constellaties Arend. 'lil ^
Kroon lier Maagd. Ophiuduis. kleine I aai d 1 tga. i . . J -
Raaf, Schild van Sobieski, Schorpioen, Schutter, Slang, Steenbok,
Zuider Visch, Visschen, Vos en Weegschaal.

Wij bepalen ons hier tot die beelden, che althans geclee t ̂
in ons land hoog genoeg boven dcm ^ui'l'i'«'''-''dDVmaeus (iso
De meeste dezer sterrenbeelden hebben wij yan
n. Chr.) overgenomen: sommige er van werden
aan andere volken ontleend (de ^
tenaars), andere door hen ingevoerd. 1 zeër
lemaeus nog ettelijke sterrenlieelden 'he m ons land n t )t zcu
slecht waarneembaar zijn. maar p otorren
de Europeesche zeevaarders op hun gioo i ..j.pi.L.n
rondom den Zuidpool des hemels leerden kennen,
de behoefte ook ileze tot penKddccMjk herkenbau: beeldr ^
peeren. Zoo heeft met name de H<>llan<lsche ontdekk i gM^
Frederik Houtman een aantal (12) Zuidelijke s e
gevoerd, meestal genoeinil naar de nieuwe ' ''''j-'"" l ,V ,
op zijne reizen vond. Talrijke door hem ojieiigela en Py_^y ' '
den 'hemel werden eerst 13" jaren later, omstreeks i/yo 1 1
Lacaille. die aan de Kaap dc. Goede Ho.ip lHdangri)ke ste 1 ekui -
dige waarnemingen verrichtte, aangrwuld. Lai ai i ot i t
zijne nieuwe sterrenbeelden bijna uitsluitend naai ms ,umin 1 11.
Passer (Circimis), IMikroskoop, Kompas (P>xis), enz.
Het was intusscheii in ile 17e en iSe eeuw onder de huD.peescUe

sterrekundigeii een ware woede geworden, den sterrenlu'inel met
beelden van hun vinding te bevolken. De meeste diei stel 1 en-
beelden zijn later weer afgesehalt (ile t fogstbewaardei . de . tiei
van Poniatowski. enz.): maar twee van Bartscb (bwiihooin en
Giraffe) zijn in algemeen gebruik gebleven en eveneen:^ de vol
gende zeven van Hevelius: Hagedis. Lv nx. kleine Leeuv., Javlit-
hondeii. Vos, Schild van Solueski en Sextant.
Ook heeft het niet aan pogingen ontbroken om de bestaaiu e

sterrenbeelden te veranderen. Zoo wilde men in de 17^ eeuw de
hfidensche namen door (. hrislelijkL' vervaiis^en, vu moesten de
twaalf Apostelen de ])laats innemen van de twaall bekende stei-
renbeelden van den Dierenriem. U-genwoordig houdt men zich
voor tien in Midden-Euro])a zichtbaren sterrenheinel vrij alge
meen aan de sterrenbeelden, tlie .\rgelander in zijn bekeiulen
atlas Uranometr a Nova (1S4 ',) heelt opgenomen: po,gin,gen om
daarin veranderingen aan te lirengen zonden thans, meen ik,
geen succes heliben, of het moest dan zijn een algeheele alschal-
ling der sterrenbeelden, tlie immers geen reiade beteekenis hebben,
en iioogstens kunnen dienen om eenige honderden tier helderste
sterren gemakkelijk te herkennen.
Het schitterendste sterreiibeeUl van onzen sterrenhemel is zon

der twijfel het veel bezongen beeld Orion. bet meest bekende
echter cle Groote Beer. Dit laatste volgt al uit het groote aantal
namen, dat voor dit circnmiiolaire sterrenbeeld in gebruik is.
i\len vindt het in de meeste talen door P>eer (eigenlijk Berin, Ursa)
aangeduid : van het Griekscbe woord voor beer, ifzxo: .is het
begrip arktiscb - Noordelijk afgeleid. N'ervolgens heet het ook,
blijkbaar naar de constellatie der 7 boofdsterren, de Wagen.

Ie t hari it. the Wagg m and H irses. t'liarles's Wain.
ATn^ir i,,,].; c' /.iy.v, (slinger) en the Diiiper (.\merikaansch voor-naai ook c/.ir.v, (slinger) en the Oiiiper (.Ainerikaansch voor
Iiollepel). Eindelijk worden de 7 boofdsterren ook de zeven ])loeg-
osseii genoemd, seiHem triones, - waarbij dan liet sterrenbeeld
de Kleine Beer de ploeg is —, een uitdrukking, die aanleiding
geelt gegevcni het Noorden door seiitentrio aan te duiden. Het
zoo gemakkelijk herkenbare sterrenbeeld geeft nl. het beste mid
del aan de hand oin den hemeliviol en derhalve het Noorden te
vinden. Wordt het achterschot van den ..Wagen" naar boven toe
verlengd, dan komt men in een ster der twivde grootte terecht
(Binten II, No. 45), de Poolster, die slechts iets meer dan één
graad. d.i. twee ' ' ' ' ' '
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vn een halve maansmiddellijn van den heinehiool
verwijderd is.

leii gei'ieve van hen. die
sterrenbeelden
.  . . ; zich met behulp van een kaart in des Cl 11 n IC elden oiienteeren willen, maar mogelijkerwijs door den
s eec s wisselenden stand van de:i hemel in cle war gebracht wor
den. zij nog veiTiield:

dat de Melkweg 1 oojit door,  . de sterrenbeelden Schutter,
TN, V f eiiheiis. ( assiopeia. Perseus, Wagennian en

1  oostelijk van den grooten Hond aandc.i Zuidelijken horizon te verdwijnen.
van N- 'm-.x-an en de heldere planeten

renlin 1 K' vinden eklijitika of zonsweg twaalf ster-uihcdden doorloojit. gelijknamig, maar niet samenvallend met
KrcMht ' 'l 11 I^'vrenrieni: Ram, Stier, Tweelingen,
bok ^ ve.gscbaal, Scborjiioen, Schutter, Stecni-ooK Wateinian, \isschen.

terimie Si/'"'"' "T "L <le steneiibeelden
"amen van enkele

A, A. N.
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KATTEN.EK zit een \vereld vol gedachten, vol aandoeningen, van ge
zelligheid, poëzie, romantiek, angst, verschrikkingen, ja
van wat al niet, in een ])aar ronde kattenoogen, zoo ver
trouwelijk u toeknippend van tusschen gemoedelijk
kleine spleetjes of wel als twee fosforgrcene lichten u uit

liet donker aanstarend.
De geheele kattenliguur met haar buigzame ledematen en

zachten gang op met lluweelen kussentjes bekleede nagelvoetjes
IS interessant; wondergracieus in bewegingen siert ze iedere om
geving, verhoogt met aardige maniertjes cii een zich genottelijk,
innig toevlijcn aan den huislijken haard de gezelliglieid van ieder,
interieur — straks ziet ge hetzelfde dier als een tijger zijn levende
prooi beloeren, bekruipen, bespringen en meevoeren in wreeden,
blüeddorstigen bek.
Heusch! daar schuilt een mysterie in die ronde, vertikaal-staande

kattenoogen; slechts de uilen, andere nachtelijke doorspeurders
van t diepe duister, hebhen dien siihinxenblik.

Is liet wonder, dat de Egyptenaren de kat vereerden als heili.g
dier, dat de (lermaiien haar aan Freija wijildcii, en toen die
goede godin later omgescha|)en werd in de booze Vroinv Holle,
was 't wonder, dat de haar verzeilende kat als vermoiiide, booze
heks werd aangezien?
Hoe moet de zin voor nachtelijkcn ommegang der katten mee

gewerkt hebben in het volksgeloof om ze als nachtdier te vereen
zelvigen met al wat daarbuiten s])okend oinvvaart en den Hooze
dient! Als katten gingen de heksen uit weerwolven, slojien langs
akkerpaadjes, glipten door hagen van erf tot erf, drongen door in
schuur, stal of woning en bedreven daar haar euveldaden. Ook
gingen ze als katten naar nachtelijke heksen-bijeenkomsten, waar
ze haar dolle dansen uitvoerden en waar de Booze zelf zich soms
in haar midden kwam verlustigen. Plaatsen van samenkomst
waren dan kruiswegen, afgelegen jdaatsen, waar een groote steen
lag of waar een eenzame lindeboom zich verhief langs den weg.

In Drenthe kende men menigen ,.heiligen steen", waaromheen
late voorbijgangers een leger van katten zagen dansen, poot aan
poot en zingend ..Kattien dansen! Kattien dansen! Ze tracht
ten den ijlings vluchtenden mensch te omsingelen of te achter
halen, en gaven de vervolging niet op, vóór hij een gebruikelijk
bezwerings-formulier gestameld had. 0]j verscheidene ])laatsen
weet men nog van kattenlinden te vertellen, vooral in Vlaande
ren en Brabant schijnt een oude lindeboom nog lang niet zuiver
te zijn. Hier spruit uit den stam eener duizendjarige linde een
jonge boom, waaronder 's nachts een oude vrouw zit te spinnen,
door katten omringd. Daar ontwaakt een boer onder een linde
uit den slaap en vindt den ganschen boom vol katten, die muziek
maken; ook de grond is er mee bedekt, ze bakken koeken en
houden feest.
Op de Veluwe hoorden wij, hoe een boerin bij het karnen

geen boter zag komen, hoelang ze ook karnde. De melk was
betooverd! Ze maakte een pook gloeiend en hield die in de
melk; een akelige schreeuw klonk haar uit den karnton tegen;
terzelfdertijd zag ze een vreemde, zwarte kat op de onderdeur
springen en naar buiten de vlucht nemen en den volgenden dag
liep een vrouw uit de buurtschap, die het booze oog had, met
een doek om haar hoofd, — ze was gevallen.... jawel! ieder
kent dat!
Er is een tijd geweest, dat men in Drenthe geheele families

aanwees, welker vrouwelijke leden alle katten of heksen waren,
en wie genoodzaakt was iets ten haren huize te gebruiken, zorgde
wel kwansuis eenige kruimels vooraf te laten vallen of, wat koffie
te morsen, om de dreigende betoovering te ontgaan.

Rijke boerendochters uit een kattenfamilie kregen zelfs geen
boerenzoon tot man en trouwden ten slotte wachtensmoede soms

met boerenknechts of daglooners. Arme katjes uit een katten
geslacht!
En al die begrippen werden mede in het leven gehouden door

het geheimzinnige, dat onze huiskat in zich heeft, het raadsel
achtige van haar karakter, haar plotseling toespringende ver
schijning, haar nachtelijke geluiden, die den mensch een koude
angsthuivering bezorgen, door haar oogen, ja! haar oogen, die
groenlichtende tooverballen vooral, waarom de eene helft onzer
lezeressen de kat een akelig, griezelig beest noemen, terwijl alle
anderen haar kopjes geven aanvaarden en met een streelende
liefkozing antwoord geven aan ,,dat lekkere beest". (i.

BLADVULLING.
PLATTELANDS-RESTAURATIE.

We hadden een zending vervuld bij een boerenvader, zooals
we den burgervader van een boerendorp diep in den ]X)lder noe
men zullen ; we hadden na de laatste tramhalte volle twee uren
gewandeld langs een jaag]5ad, kortste weg om ter )>laatse te arri-
veeren; we hadden geklommen over hekken, kortom, wc waren
moe en hadden honger. Er was een dorpsherbergje, waar we
gebakken aarda])])elen en sj)iegeleieren met ham konden bekomen;
de glundere, witgemutste boerenvrouw toog ijverig aan den arbeid
in de keuken, waarbij een paar hummels van vijf en drie haar
geregeld voor de voeten liepen.
We vergastten ons in de landelijk stille gelagkamer aan de lec

tuur van de billardrcgels, enkele afiiches van verkoojiingen en

verpachtingen, mitsgaders de nieuwskolommen van een blad,
dat de zeven ambachten, heerenlanden of koggen heette, — docli
meer nog aan het sis.sende gesputter van ons maal in aantocht,
dat in de koekepau lei. Soms verscheen een iler kleuters e\xm
in de deuro])ening, staarde onze wonder\'erschijning aan in stomme,
schuwe verbazing, doch verdween bij eenige toenadering onzer
zijds tot kennismaking oogenblikkelijk.
Des te onbegrijpelijker was het, dat de twee kleinen gedurende

onzen maaltijil vlak tegenover ons aan tafel ble\'en staan en lede
ren hap eten van schaal tot b.ord, van vork tot mond volgden
met wijdo])en oogen. Tot spreken waren ze niet te bewegen.

Jongens! kom jullie nou maar hier! riej) Moeder, doch ze waren
Oost-Indisch doof, bleven waar ze stonden en volgden den eter
in zijne gastrische evelutieë'ii. Hadden we meer immscheiikennis
bezeten, we zouden tladelijk begrejien hebben, dat dii-'n twee
kleinen snuiters door Moeder van ons eten belootd was, waarom
ze natuurlijk gevraagd of gedwongen,,moesten hebben.

Als er wat overblijft, is 't voor jullie! had Moeder gezegd. We
vermoetlden zulks echter niet. De ])ortie was niet groot, doch
smaakte voortreffelijk. ..Simple, mais bon." zegt Baedeker van
zulke gelegenheden, we aten met graagte en voor we er erg in had-
hatlden geluid, gleed de laatste schc]) gebakken aardap])eltjes oji
ons bord.

Toen was het, dat een der boeren|)ummeltjes begon te snikken
en eenskla])s schreiend naar Moeder lie|) onder liet wanhopig
gebrul van!

,,(.)! Moeder, hij vreet alles o]i!!"

CIPRESSEN,

De cipres is altijd en overal aan de dooden gewijd, zooals
reeds Plinius meldt. De aanleiding hiertoe is bepaald gevonden
in het feit, dat de afgehouwen stronk van dezen boom nimmer
weer uitloopt en nieuw leven draagt. De langzame groei en het
onveranderlijke aanzien dezer immergroene boomen geven ze
bovendien iets van die stille rust, alsof reeds het leven in hen
versteende en geheel stilstond. Men meent dan ook vast, dat ze
nimmer een blad laten vallen. Zoo vertellen de inboorlingen van
Ceylon, dat daar oji den hoogen Adamspiek een overoucle ci])res
staat, welke gelijk met onzen stamvader Adam daar neergekomen
zou zijn. Wie een blad, dat van dezen boom viel, kon oprapen
zou een eeuwige jeugd deelachtig worden, doch nog nimmer
viel er ook maar een enkel blaadje af.

Als symbool der onsterfelijkheid wordt de cipres niet alleen
op graven geplant, doch komt zeer vaak ook afgebeeld oj) oude
Christelijke sarkofagen voor.

VARIA.
MAART. Zoogdieren. Wezels, egels, mollen, eekhorens paren.

Veldmuizen en andere muizen en ratten ook, voor zoover ze
niet reeds in Februari gejiaard hebben. (Deze jiaring herhaalt
zich nog eenige malen gedurende hetzelfde jaar). Hazen, konijnen,
marters werpen. — Men ziet steeds nog alleen smalvleugelige
vleermuizen.
Vogels, Aankomst van vogels uit 't Zuiden. Eerst

komen torenvalk, wespendief, kwikstaart, zwartkop, sjireeuw,
gewone leeuwrik, houtduif, reiger en houtsnip. Later ook tapuiten,
roodborstjes (voor zoover ze niet hier te lande overwintercl
hebben), roodstaartjes, ooievaars, poelsnippen.
Dit ® land trekken naar 't Noorden, of uit

Zuidelijker streken trekken door ons land naar
't Noorden.: sijsje, bonte kraai, yiestvogcl, riet gans en vele
soorten van andere eenden en zaagbokken.

Patrijzen en korhoenders paren. Wilde eenden en kieviten
hebben eieren. Eksters en kwikstaartjes bouwen hunne nesten.
Geelgors zingt in de tojiiren der boomen,
Amphibiën. Kikvoischen, padden, watersalamanders ont

waken. Bruine kikvorsch legt eieren, (iroene kikvorsch begint
te kwaken.
Visschen. In t laatst van deze maand of in de volgende

wordt de ellt in onze groote rivieren gevangen.
Insekten. \ ele kevers, die den winter in volwassen staat

verscholen doorbrachten, komen te voorschijn.
Vlinders. Van de dagvlindei's vliegen nog slechts: de

kleine aurelia en de citroenvlinder ; van de nachtvlinders: de uil
van de gestreepte dennenrups (Trachea pin i per da). De
ru]is van den wintervlinder komt uit 't ei. De bijen beginnen
te verzamelen. De groote roode mier komt te voorschijn in de
dennen bossch en.
Middelen tepn schadelijk gedierte. Op 't veld, in tuin en

boomgaard, l)ij mooi weer dezelfde middelen aan te wenden als
m Aiiril ; bij voortdurend koud weer handele men als in de beide
vorige maanden, In dennenbosschen handele men in elk geval
als in Januari,
Planten. Els, enkele wilgeusoorten (o. a. Sali x caprea). ijp,

pejiei boomjije, kornoelje bloeien. Ook sneeuwklokje welriekend
viooltje, jiaardebloem en siieenkruid. Aalbes en kruisbes.' els.
vlier, jiaardekastanje en pcjierlioomjije ontplooien het lilad. —
Besjnnt in deze maand of de volgende (korten tijd vóór het
blocucn) uwe ajijiel- en jierehoomen met Bouillie Bordelaise (als
middel tegen het „Schurft" of ..Fusicladium")!
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fotc Aii.c- F. \ ^ HET KASTEEL RECHTERES. rh'o.XT.

HET KASTEEL RECHTEREN.WlE'van uit Zwolle zijn schretlen richt naar de \'eclit-
streek, komt in ecnc omgeving rijk aan historische
herinneringen en natuurschoon. Bijna van de
plaats, waar de Vecht in het Zwartcwater uitloo])t,
tot aan Ane, in de buurt van Gramsbergen, waar

in 1227 Gtto II, bisschop van Utrecht, met bijna zijn geheele
leger \'ernietigd werd in een strijd tegen Rudolf van ("oevorden
en waarvan ile dichter zegt:

Wie kan de namen melden

Van die daijp'ren, bier vergaan?
Ach! geen Huis op Xeerlands velden
Of bet hief den rouwgalm aan.
Holland moest met Gelder weenen,
Benthem zich met Cleef vcreenen
Tot erbarmlijk rouwbeklag;
Heel het Sticht ontroostbaar waren
Om 't gemis dier wakk'rc scharen,
Die het nimmer weder zag.

Ach! betreurt die heldentallen!

Hier verging der helden bloem,
\Veggc2onken, weggevallen,
Zonder weerstand, zonder roem.
't Glansrijk leger is verdwenen;
's Bisscbo])s zon heeft uitgeschenen;
Ottoos heerschzucht ligt geknot.
En zijn lijk, verminkt, geschonden.
Schier onkenbaar weergevonden.
Strekt aan 't plund'rcnd grauw ten S])ot.

En ook een eind de Regge o]) beeft de geschiedenis iler Middel
eeuwen ons iets te vertellen.

Wie daar ronddoolt en ook maar een weinig liekend is met de
geschiedenis van Overijsel, vooral tijdens de Middeleeuwen, zal
op verschillende jdaatsen namen ontmoeten, die reeds honderden
jaren bekend, ja, enkele berucht waren.
Bekend o.a. de .\gnietenberg, als woonplaats van Thomas a

Kempis, den schrijver van ,,de Navolging van Christus", een
boek, dat in bijna alle bekende talen overgezet, meer dan 2000
uitgaven beleefd heeft. Van het klooster, waarin Thomas a
Kempis van 1400—1471 leefde en er als een grijsaard van 91

jaar stie; !, is niets over dan het kerkhof, dat nog altijil met eenigo
omliggende stukken land toebehoort aan een aantal bewoners
van (ie humtscha])])en Berkum, Haerst, Herfte, enz., die samen
onder den naam ..Het Khmster" die eigendommen bebeei'en.
Er bestaat een onde schilderij, voorstellende ..Thomas a Kempis

in de nabijheid van zijn klooster". Hier is het klooster heel dui
delijk te zien. terwijl in de verte de torens van Zwolle zichtbaar
zijn. Ook de hooge toren van de Groote- of St. Michielskerk, ge
bouwd van den tufsteen van de Stins \'oorst. maar waarvan nu
nog alleen het benedenste gedeelte over is. De toren heeft het
ongeluk gehad tot driemaal toe door het hemelvuur gedeeltelijk
te zijn vernield. (De houw werd in i4()f) hegonneii. in 144; v(')l-
tooid, 574 voet hooge In 1541S door den hliksem getrofleu, maar
'II ueci voltooid; in iboti voor de 2e maal en in i(>()() ■voor
de 3e maal vernield).

De streek is een geliefkoosde wandel- en uitspanningsplaats
vo()r de Zwollenaars. Heerlijk is het te wandelen en te riisten in
de b;)sschen tusschen en op de heuvels.

Bekend, maar ook berucht Rechteren, Eerde, Schnilenhurg en
enkele andeie kasteden aan \ echt en Regge, als roofsloten, die
m de 13e en 14e eeuw den geheelen omtrek onveilig maakten, toen
de ei den den bisschop van l trecht het bezit van dat gedeelte
staat vnn'w tt 7 ^^^Ulstaat Nan uettigen oorlog hun rechten tegen de wederrechtelijkeuithreKhng der macht van den Bisschop handhaven. De gesd ie-dems leert ons, dat Ovenjsd slechts langzamerhand en bij geded-
ten onder de heerschaiipi) van de Utrechtsche hisschoimen ge-

k*,,
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Zwolle over. l'rUiett. m de geschiedenis van
Daar is sprake van het hdeg van dat ka<t. 1 1
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werden de bewoners van Zwolle ojigeschrikt door l)randgeroe[).
< >p enkele huizen na .waaronder de kleine kerk van het klooster
llethlehem, werd de gcheele stad in de asch gelegd. Het waren
■dan ()ok meestal houten met riet hedekte woningen.

Dit was het werk \-an Zweder van Voorst.
,,Verscheidene van de nahnrige Heeren waren in dien tijd zeer

nijdig op den al te grooten voorspoed der Zwollenaren. Recht
noch reden kwam hij hen ooit te pas, wanneer zij de macht in
lianden hadden. Stroo]ierijen, straatschenderijen, uitbrandingen
en uitplunderingen werden vtxjr geen misdaad gerekend, mits
deze gewelddadigheden maar buiten de grenzen van hun gemeen
ten geschiedde."

1330 werden de waarschijnlijk houten vesten van Ommen
door de Heeren van Voorst en Rechteren vernield, toen ze de
])laats overvielen en in de asch legden, tijdens een oorlog tus-
schen die Heeren en den bisschop over de bedijking van Masten
broek (ze waren met den bisschop de grootste ingelanden). Kort
daarna werd een vredesverdrag gesloten, o]r voorwaarde dat i\las-
tenbroek onbedijkt zou blijven.

Die vrede duurde echter niet lang.
Eindelijk werd het zoo erg, dat de Bisschop Heer Zweder (een

kleinzoon van btivengenoemden Zweder) den oorlog verklaarde.
De steden waren terstond bereid te helpen, maar ook Zweder
zat niet stil. Hij wilde zijne vijanden voor zijn. trok in stilte van
nit Rechteren. waar hij zich toen hevond. met een gedeelte zijner
soldaten, die op de kasteelen X'oorst en Rechteren in bezetting
lagen, naar Zwolle, waar hij den brand stak in de Diezerpoorten-
voorstad. De brandstichters trokken af, maar dat was een krijgs
list; de poorters, die meenden met een gewonen inval te doen te
hebben, trokken hen na. maar vielen in een hinderlaag en moes
ten met verlies van eenige dooden en een 70-tal hunner aanzien
lijkste hurgers, die als krijgsgevangenen naar de Stins gevoerd
werden, terugtrekken, doch namen Zweder als gevangene mee.
Volgens anderen geschiedde dit op een volgende tocht, waar de
\'oorsters minder gelukkig waren. Hoe het zij, bij de belegering
van de Stins was hij niet aanwezig.

,,De Stins Voorst, dat allersterkste en onverwinnelijke kas
teel". gelijk een oud schrijver verhaalt, ,,dat in alle dat geheele
Sticht staande was, hehbende dubbele, wijde grachten, modderig
en week, aan beide zijden met een steenen muur oi)gemetseUl uit
den grond boven 12 voet dik en So voet hoog en buiten zijn grach
ten nog een vierkante voorburg, die ook zeer sterk was, zijnde
de deuren of poorten gemaakt van dik ijzer, waarvan nog een
liinnen Kampen oj) de Sche]ienkamer hangt, daar die Stadtskiste

staat." ()]> het oude Raadhuis is die deur nog altijd te zien.
Zeer uitvoerig wordt ons dit merkwaardig beleg beschreven

door \'an Hattum in zijn leschiedenis van Zwolk'".
In 1 tbi wenl \ oorst belegerd, maar de Stins bleek oiineembaai ,

zoodat de belegeraars tegen den winter aftrokken. Het volgende
jaar wenl met nog grooter krijgsmacht het beleg opnieuw aange-
e'angen en met kracht \'oortgezet. De Blijmaikt te Zwolle dieunde
van tle hamerslagen bij het vervaardigen van <U' blijden. De
groote toren bezweek al vrij spoedig onder een hagelbui van
zware steenen, geworjH-n uit die blijden, terwijl bij zijn val een
deel van den ringmuur verpletterd werd. De belegerden stopten
echter de bressen. Maar niet alleen zware steenen. ook allerlei
vuil en drek werd met die blijden naar binnen geslingerd, waar
door gebrek aan driidcwater ontstond en ziekten uitbraken, zoo
dat de bezetting het kasteel na een beleg \-an 15 weken moest
overgeven, maar met kiijgseer mocht aftrekken.

De val van dit kasteel, dat onmiddellijk op last van den land
heer met den grond .gelijk gemaakt werd. werd gevolgd (loor de
verwoesting van het huis Eerde (1380), ile kasteelen Schuilenburg,
Laer, (ierner (1381). De meeste dezer sloten zijn weer opgebouwd:
Eerde o])nieuw geslecht in 1521. weer opgeb:.)uwd in
den tegenwoordigen staat; Schuilenburg ook weer opgebouwd,
want in 1525 liet Karei van (leider de kasteelen Schuilenburg.
Ter fiolen (mogelijk ook twee namen voor hetzellde kasteel)
en Rechteren van bezetting voorzien.

Rechteren ontging dit lot, omdat Frederik van Hekeren zich
nog intijds met den zegevierenden hisscho]) had verzoend en
deze dat machtige geslacht moest ontzien.

Zweder overleefde den val van zijn kasteel niet lang. maar
stierf reeds eenige maantlen later: zijne zonen verzoenden zich
met den bisscho]). In het vredesverdrag \'an I3')3 lezen we;

..Voert soe sal die Stat Zwolle behouden dien graven, den
si van hoere stat tloer die Luere in die IJssel ghegreven hclrben,
behoudelic dat si ene brugghe tlaer over maecken ende houden
sullen O]) hoeren costc ende Roederic (Roderik \-an Voorst)
ende zinnen erfgenaemen een onverspierden wech daer over
houden tot ewiglien daghen." (Bisschoj) jan van .-\rkel had
in I3()i in een \'erdrag met Zwolle zijn hul]) beloofd, indien de
raad gedurende het beleg tut het gra\'en van een , ,grifte" naar
den Ijsel zou willen overgaan. Die gracht zal wel niet veel be-
teekend hebben, nog eeuwen zou het duren eer \'oorgoed een ver
binding tot stand kwam. Eerst in 1811) werd het lang begeerde
kanaal voltooid). . .Ende waert dat si Roederic enieh landt af-
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ghegreven hadden, dat soiiden si hem ghclden t<.t segghen
des Bisschops van l'trecht alse redelic waie".

In 1836 zijn op de plek, waar het kasteel gestaan heeft, op
gravingen en o]3metingen gedaan; toen waren op het terrein nog
duidelijk de beide grachten te zien, terwijl de fundamenten van
den ringmuur om de binnengracht, 400 el lang, nog voor een
groot gedeelte in den grond aanwezig waren. De slotmuur in
1825 opgegraven had een dikte van 11 a 12 voet. In den loop
van den zomer (1836) zijn nog 2500 kubieke el puin gevonden, of
schoon de geschiedenis ons meldt, dat de toren der St. ̂ lichiels-
kerk te Zwolle met de steenen van dit kasteel is opgebouwd.

Familie en bondgenooten in die eeuwen waren de Heeren van
Rechteren en Voorst; tot schrik van de geheele streek zwierven
hun soldaten de IJsel- en Vechtstreek door en plunderden hier
en brandden daar, wat er zeer zeker toe beeft bijgedragen, dat
Zwolle (1230) en Ommen (1248) het i)oortrecht verkregen. Toen
kwamen velen uit de omstreken zich binnen Zwolle nederzetten
om veilig te zijn tegen de kasteelen Voorst, Rechteren, Bukhorst
(onder Zalk) en Eerde. (Wordt vervolgd). L.

DE DIKKE Trom.
{Vervolg). I.ÈRE i.owiE.Het eerste kermisconcert was in aantocht. Had men nu

de ,.dikke" trom maar! Ook die zou spoedig komen!
Inmiddels was eene commissie benoemd, bestaande uit
twee ingezetenen, die bij Kessels in Tilburg de ..schjoon,
nuu, dicke" trom zouden gaan koojien. Dat was de

,,schjcpe van Claris Dorusse Sjengskes Jean", die zijn langen
bijnaam gedeeltelijk als erfstuk zijner vaderen mede 0]j de we
reld gebracht bad, want bij was de zoon van Theodorus Hermans,
en een kleinzoon van den door bijzondere lichaamskleinte uit
muntenden, reeds lang overleden, Jean Hermans.
Den naam van IMaris bad hij niet aan de schildersfamilie

ontleend, maar aan zijne hoeve, die kort aan den vlaskuil, het
ilaris, lei.
Zoo ziet men, dat er een heele wetenschap te hulp moet geroe

pen worden, om den zin der Limburgsche loopende namen op te
lossen, die in veelsoortigheid wedijveren met de menigvuldigheid
en veelsoortigheid der hier als geldig aangenomen munt.

Die naamsgeheimzinnigheid bleek ook uit den naam van den
tweeden deskundige in zake de trom. Dat was, door besluit der
fanfaarders, ,,Lêre Lowie", of ..Lowieke mit de laame voot". Hij
was haammaker of zadelmaker van beroep en zóó duidde zijn
naam van ,,lère", van leer, zijn beroej^ aan, evenals zijn broeder
Merten, de koperslager, in de wandeling de ,,kopere" genoemd
werd, en zijn buurman Henske van Hennesen Hens, de timmer
man, den ,,böltere" gebeeten werd.
De haammaker was eigenlijk de ziel der tweepersonige Com

missie; hij had verstand van ,,vel en lêr", wat voor cle beoordee
ling van de deugd eener trom van 't hoogste gewicht is. en had
meer trommen hersteld.

Bovendien was Eowie een duizendkunstenaar. Met els en juk-
draad wist hij handig om te gaan, gebroken porselein rejiareerde
hij met gesmolten ]uk, zóó dat het 10 jaar dicht bleef, een boeren-
baam versierde bij met koperen ,,traatsen" 26) en figuren, zóó
schoon, dat een kunstenaar uit het Oosten er zijn tulband voor
af zou nemen.

Een heerenhaam illustreerde hij in ..barlien zulvei .
En wie hield hem bij in 't klokkenmaken. ketellappen, ja, in

't kegels en ..beugelbül" 27) draaien, in het kaïnei bebangen, in t
leerlooien, en Ood weet, waarin al niet meer. J". h« had het
torenuurwerk, dat als door razernij bevangen, midden m den
nacht, honderd zestig keeren achtereen sloeg, en ontsten
tenis bracht tusschen de dorpsbewoners, met één gieeji zijnei
handen stil doen staan en 's morgens weer m orde gebracht.
\\'ie maakte de hakleercn en riemen tier schaatsen zóó jiassend
als hij?

't Was ,.eine van God geteikende"!
Van Maris Dorusse Sjengskes Jean was meer. als sieraad en

controle, hem toegevoegd; ook in dankbare herinnering aan zijn
..bombaris" was deze benoemd.

In Tilburg moest ook een ..oriteit" 28), bad men gezegd, bij de
onderbandelingen zijn.
De gewichtige dag. waaroji men het met roem bekende maga

zijn Kessels zou bezoeken, kwam snel nader.
OP REIS

't Was Juli, warm. 't Was dagen achtereen zi'ió warm. dat de
kraaien hijgende op de boomen zaten, de musschen in de weinige
poeltjes en de sloten langs den weg eenigc afkoeling zochten,
't Was ,,ne' heite zomer".
De schepen had weinig puf in de reis. IMet den trein zou dat

nog al gaan, maar die anderhalf uur in den tram, of 't ,,Zügel-
sje"29). Hij ,,storf ongerwèges", al hij mee most, zei hij tegen
Lowieke — en vroeg Lowieke raad en uitkomst.
Deze was niet voor niet luitenant bij tle schutterij en liefst eer

ste luitenant, en al liep hij, zooals de jongens zeiden, ..ein en der
tig, twee en dertig", of ,,ei bietje laam", dat schaadde niets,hij
,,stong er good o])"3o).

,,Jean," zei Lowieke gewichtig, en ging daarbij als een ooie
vaar op zijn één recht been staan en maakte zich lang, ,.kons-doe
de moei haaje ? 31)- De schepen knikte toestemmend. ..Nu."
hernam Lowie, ,,wij trekken dan saam voor 't oog van allen uit
naar Gilró (Ciilrath) en doen of we samen naar het ..Zügelsjen"
gaan. Ik stap in en ga naar Kolstad, gij gaat door iie bosschen
toug naar huis. Ik zal ,,de zaakes" dan alleen afdoen te
Tilburg.
Mat maakte het. beweerde Lowie, of de schjèiien mee ging; hij

kende er toch ,,gei loot van. Zóo spraken ze het af en men ver
trok vroeg uit 't dorp.
Maar ■verschillende Fanfaarders waren ook reeds uit de veeren

en nejien hun beiden goede reis.
Zooals we gezien hebben, was Juni in 't land. De zon was ook

a  ezi^ gereed te rnaken voor hare dagtaak en de beide
reizigers hadden schik in de inssche koelte van 't bosch. Ze snu-
ven met welbehagen de vochtige, fi jne lucht op.
R(f" zii Gilrath kwam in 't gezicht. , .Dao likRü zei Lowieke, die voorop hej,. . .(xoddank!" zei de schepen.
,,ich bun jiapmeiig 32). nrpci

Zij landden in de herberg aan. die zoo wat
deed. Lowie vroeg aan de kasteleinm
trok.

niS pmS wdsr'lW verwonderd aan en zei, dat ze hetkwLnèn ™ te iVm r"" niiddagtram. Deze(ielnkkig ecViter dnuVciriie'Sdüe; ülaaVeë.i uur"'
loon kwam t ,,Zügelsje".

■voor station dienst
wanneer de tram ver-
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't zügei.sjk.
Van uit het bosch rommelde met veel

stangenbevvegen een miniatum--locomotief
met twee wagens op 't pleintje, waar Lowie
de eenigc reiziger was en instajite.
Dc conducteur in uniform voorzuf^ hcni

uit een blikken doos van een biljet en
scheurde er eigenhandig een hoek af.

toen nu de tram het .^langeiiwegje flooi"
net veld brommend ging volgen, trok
Lowie voor de warmte zijn jas uit en kreeg
hij bezoek van den conducteur, die vroeg
ol het gepermitteerd was bij te komen
zitten. Ook deze deed gemoedelijk met
een e.xcuus zijn jas uit. Lowie vond, dat
er geen excuus noodig was en dat dat liaast
van zelf sprak, 't Waar wie eine bakove 1
De zon was in haar volle kracht en zoo

zat de haammaker met zijn nieuwen kennis
ondei het allengskens meer warm wordendf'
wagendak.
De hoofdconductcur vertelde hem veel.

Hoeveel Kilometer ze in't uur wel konden
inaken, als dat zijn moest; dat ze nog nooit
iemand overreden hadden, hoeveel stations
er waren vóór Hroekkolstad, dat hij laatst
van de directie een nieuwe iiet gékrcen
had. °

Hij klaagde bitter over de baleedigingen
zijn tiam aangedaan door de lictsers op het gedeelte van een uur
lang, waar de grootc weg vlak langs de lijn liep.

Deze hadden dan de onbelceidheid hem bij te houden en om
het geheele personeel uit te dagen tot een wedloo]) — wat het niet
aan duifde te nemen ,,van wèges den alde ketel", die niet best
te veitrouwen was — en dies meer. Ja! dat de jongens achter
de wagens gingen hangen.

Lowie begon het reizen prettig te vinden en beklaagde de
schjepen, die nu door de zon liep. Hij kon in den tram praten,
uitiusten; hij vond het dan ook onprettig, dat zijn ambtelijke
leisgenoot af en toe vóór een gehucht of dorp, na zijn uniform
aangeworpen te hebben, weg moest gaan.
Maar Lowie moest zeggen, dat de menschen hun best deden en

hem zeer eerden voor zijn zes groschen geld. Zeker had de hoofd
conducteur aan machinist en stoker gezegd, om eens te laten zien,
wat ze konden — want, toen ze achter Voorbosch bergaf liepen —
deden beide laatsten moeite de opmerkzaamheid van Lowie te
trekken en wezen, toen hij uitkeek, met den vinger naar onder,
als om te betuigen, hoe groote vaart 't ,,Zügelsje" had.
Een oogenblik werd Lowie angstig, toen hij aan een der haltes

jilotseling het locomotiefje het veld in zag snijden, maar de chef
kwam Lowie dadelijk de vreemde zaak verklaren en nadat het
voertuig zwaar zuchtende terugkeerde met twee wagens eener
naastbij liggende fabriek, ging het spoedig verder en was de
,,Lère" weer gerust. Het einde der reis naderde. Het ,,Zügelsje"
begon zacht te loopen, onmerkbaar zacht, men zag mannen
gereed staan met groote wighouten op de rails en eindelijk liep
de trein er op en stond stille. IMen was te Broekkolstad.

Lowie gevoelde behoefte het personeel na zulke voors])oedige
reis openlijk zijn dank te betuigen, gaf drie glas bier, drie zijner
sigaren, beloofde de zaak overal aan te bevelen, zeide tegen den
winter een wagen ,,klotsen" (boomwortels) als brand toe
hoepelde dan vroolik over den warmen,
geelwitten grintweg door Kolstad over
den Brand naar den echten trein.

DE ECHTE TREIN,

De trein kwam aan, met heel wat meer
beweging en vrij wat majestueuzer dan
't ,,Zügelsje". 't M'as 't verschil van een
heerenrijtuig en een ,,hoefker" 33).
Loom hepen de conducteurs langs den

trein na het stilhouden aan de stations.
De velden dampten van hitte in hun gele
jH'acht en de hosschen schenen grijszwart
van droogte. Boven alles eene strakke,
schitterend zilverblauwe lucht,

Lowieke kreeg honger en trek naar
een boterham. Hij at deze te Venlo en
voort ging het de Peel in, langs Horst en
Helenaveen. Nu had hij niets meer te
doen, dan jihilosofeeren.

Wij willen ,,Lère I-owie" in zijn ge
dachten volgen. Hij zat weer heel ge
moedelijk in zijn ,,bazjeroen". Wat zou
hij te Tilburg 'zeggen, hoe groot zou hij
de trom nemen hij moest ze toch
eerst goed ])robeeren Zoo'n ,,dikke
trom moest heel anders klinken als de
klein ,,trumkes", die hij laatsd voor
Boekholt hersteld had 2ou hij
zoo'n groote trom wel gemakkelijk
nen herstellen, als die ,,doorgehouwd 34)
was, ja, natuurlijk Hij zag zelfs
kans, als hij de materialen had, er eene
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te maken Hij schrok omhoog uit /ijn denkroes. Station
Best — deuren o()en — deuren dicht. Waarom deed men toch
de moeite stil te houden, als er niemand in- of uitging? zei
Lowie in zich zelf; ()istei-\\ijk — weer dezelfde vertooning —.
Dat alles boezemde liem geen belang meer in. Hij begon weer

over zijn trom Ja — dacht hij — ik zou ze in mekaar
kunnen zetten.

Toen kwam een spitsvondig, boos duiveltje, de geest van den
handel, naast hem zitten, en hielp hem denken.
De nieuwe trom kost 200 francs, veel geld; zou liij ze zelf niet

kunnen maken, als hij te Tilburg het materiaal liocht en zijn
broer, de ,,ko])cre", hem het ,,gehuus" 35) maakte? Dan verdiende
hij minstens luo francs.

Accoord — lluisterde het zwarte mannetje met 't boksvoetje
naast hem, en wipte van ]dcizier omhoog en het raampje weer
uit, de Haarensche heide in, om in een ander der vele Tilburg-
sche schoorsteenen, die ter linker- en ter rechterzijde opdoken, waar
het wat te doen had, te verdwijnen.

Lowie's jilan was gemaakt; hij zou de ,.dikke" trom zelf
maken !

TII.BIRG.

Tilburg! Tilburg! werd geroepen. Hij stapte uit. Nog mroit
had hij zoovele en zoo groote fabrieken bijeen gezien, zelfs niet
te ,,Luuk" of te ,,l\lestreech". Het rook er op straat naar vet,
olie, smeer en teer, 't Was een af- en aanrijden van lange vier-
raderige wagens met roode en zwarte rollen goed beladen en er
liep werkelijk een ,,Zügelsje" zoo maar over de straat, tot aan
't station, maar met zeven, acht wagens,

In de herberg o]) den hoek eener lange straat, waar luj iets ter
verfrissching nam en zijn tweede boterham met een behoorlijk
stuk leverworst nuttigde, wees men hem den weg naar de be-

— en kende firma. Hij landde daar veilig aan, nadat een politie-agent.

et K.i.STEEL RECHTERES. .ICHTERZIjni:.



11Ü BUIT EX.
V> Maart 1909.

wion hij den weg vroeg in 't plat Limhurgsch, hem naar zijne pa-
])iercn gevraagd had. Daarop werd hij kwaad en zei dezen in
zijne „verontwaardiging „ins de waorheid" en verweet hem. dat
de Limburgers betere Hollanders waren dan menige ..Keeskoj)".
Lowieke kwam in het magazijn, ging o]) zijn langste been staan en
deed zich goed voor.

,,Ziene laame voot" hinderde hem niet in zijn praten en hij
nam het rijkvoorziene magazijn goed op.

Hij begon te vertellen, dat hij een ,,ilikke" trom moest rei)a-
reeren en twee vellen moest hebben.
Toen hem de maten gevraagd werden, wees hij heel handig op

een exemplaar, dat daar stond, trok zijn duimstok uit. nam tien
centimeter meer middellijn, en nu ging de heer vellen balen voor
zijn Limburgschen klant.
' In dien tusschentijd mat en telde de ,,Lère" alles goed op,
schreef de maten in zijn Imekje, tot de heer terugkwam.
Nu vroeg Lowieke nog darmenkoord, ringen, schroeven, schroef-

staven, die thuis, allemaal ,,dol" of uitgeloopen waren, zooals hij
den heer vertelde, die hem een nieuwe trom ,,aan wou printe" 36).

Hij betaalde contant, verwonderde er zich over, dat hij op zijne
Hollandsche rijksdaalders geen opgeld 37) kreeg en trok daarop
met een heel pak materialen onder den arm naar de statie. Hij
was tevreden zóó geslaagd te zijn, maar gevoelde zich als een be
kwaam veldheer vóór een grooten veldslag. Een beetje geluk
moest er ook bij komen. Maar klaar zou ze komen en oj) den
bepaalden tijd, 't kostte wat 't kostte.

Hij ging met een lateren trein terug, dan had hij geen last van
de belangstelling en zou van den grooten
trein maar naar huis loopen. Hoe aange
name herinneringen hij ook van 't ,,Zügel-
sje" had, hij liej) des avonds net zoo graag,
dan wist hij zeker, wanneer hij thuis was.
De dorpsklok sloeg het uur van mid

dernacht, toen hij met zijn pak, moe ge
dragen en geloopen, de echtelijke woning
betrad.

DE l.ÈRE ZIEX VROUW.

Alleen zijn vrouw, zijn trouwe Herb,
waakte nog.
Lowieke had het met zijne vrouw best

getroffen. Ze hadden de zilveren bruiloft
al achter den rug en de echtelijke hemel
was nooit door eenig zwaar onweer ver
duisterd geworden.

Berb was de dochter van den ouden
haammaker; Lowie had bij dezen vijf jaar
gewerkt en Lowie was ingetrouwd.
De oude jiapa was niet gemakkelijk ge

weest en vorderde steeds van Lowie. toen
deze nog bij hem diende, ilegelijk en solied
werk. I.owickc had lang een oogje gehad
op de knappe Berb, maar durfde met
zijne teederheid niet voor den dag komen.
Hij verzon een middel, kocht in de statl
het boeren-brievenboek, dat met den ge
leerden titel prijkt; ,,Ars amandi of die
konst der minne", en schreef daaruit een
l)rachtigcn brief af. die hij Berb o]i een
mooien dag met een verlegen gezicht in
de hand moffelde. Berb had hem begre-
])en, maar zei niets, werd wat schuw.
Zij wilde hem wel antwoorden, maar was fuio c,. Mhht,,idorp. PRI\
bang voor den ouden pajja. Zij ging ook
ter stad en kocht ook een boek, dat eene vriendin haar
aanbevolen had. Zij moest vragen ..Doe konst straminen" 38)
(die konst der minne) zoo heette het, waarom die gekke titel
noodig was, wist ze niet. Zoo gezegd, zoo gedaan. Ze kreeg 't
boek en zat spoedig te ])ennen. Nu kreeg Lowieke een brief,
waarin hij zag, dat hij beet had niet alleen — maar ook dat
Berb zijn ,,Die konst der minne" kende. Hij lachte om de grap,
zij lachtte mee om de grap, het ijs was gebroken en 't harten
contract gesloten. De oude ])apa speelde wel wat oj), en moj)-
])erde op den ,,kromme vrechlaj)" 39), die hem zijne dochter
ontnam, maar gaf toe en Berb en Lowie bleven inwonen.

(Slot volgt).

26) Kopnagels; 27) licugeiballeii; 28) autoriteit; 29) treintje, stoom
tram; 30) hij maakte een goed figuur; 31) kunt ge den mond houden;
32) zeer moe; 33) boerenkar met een kuif; 34) stukgeslagen; 35) de ko
peren trommel der trom; 36} aanplakken; 37) in Limburg krijgt men

cent ,,opgeld" op den gulden, wanneer men üuitsch geld terugneemt;
38) borduren; 39) brutaal.

dieren, welke ons
hals. die zijn naam (lnsterlellJ.^ , (inffon.
als jachthond, als |)ractische jachtlioiu , • rumlia-

Idoor heel Euro,>a bestond sedert ;^amn^-an
rige, besnorde e:i bebaanle honden. ! Wirehaired
barlret, griffon iii Idmnkrijk. bracct. s))i < 1 i„ Duitscli-
german pointer m I-'ib'Mand, stud-.ellum - j

vmn'r ::;:t;ze.i:

waterarbeid had<len en steikt . ius-
waren dooi' alle

te gaan, groote jiassie vooi
tieke honden waren.
Aan dat wel eenigszins verwaarloosde

zorgen, met het tloel een hond te verki l),gen
doende neus voorde jiatrijzeii- en hazenjacht zoi tmnno
op een heelen jachtdag, in een goed omlerlioudeii ,gcdop-tci_npo
het veld voor den jager zou kunnen alzocd>,en "Tl ,,-ino en

hebben, door zijn llinke behaiing en
staat zou zijn de verinoeie-

iii den winter te

ras wijdde Korthals zijn
die ten eerste vol-

1 bezitten, verder
i-tein]

uithou

dingsvermogen dus zou
zijn hartstocht voor het water 111
nissen en moeilijkheden ^•an de eendenjaclit
kunnen trotseeren : een groote mate van intelligentie zou rc , t
om de dressuur niet te moeilijk te maken ; een lion< , c ic ce

otste waarde zou hebben voor een jager, die niet de mnldelen
anderen bond aan te schaffen \ 001 de

groi

heelt zich telkens een

verschillende jachten, waaraan hij deelneemt, pomtei . letiitctr,
S]ianicl, enz.; een hond. die de goede eigeiiscliaiiiien aan zijn

i'

DE GRIFFON.SPREEKT men in fokkerskringen van de beroemde mannen,
die hun zorgen en leven gewijd hebben aan de volmaking
van de verschillende rassen van onze huisdieren, als
Bakewell bij het I.eicester vee, de gebrs. Collins bij het
Shorthorn vee, WTbb bij het Southdown schaaj), Dupuy

bij de Frnasche brakhonden en Laverack bij de Engelsche set
ters, dan kunnen wij ook trotsch zijn. dat er een Nederlander te
vinden is in de rij van die beroemde mannen, die ons den weg
.gewezen hebben tot de rationeele en doelbewuste fokkerij van de

CESSE HE. l L '-.Sn'E. (Erifjon-Slainhock jógy).

ras ei.gen zou belioiidcn. maar tcwens meerdere begaafdheid zou
bezitten voor het werk van een staanden hond.

Uit dat algemeen versjireide griffon-ras koos Korthals zich
een aantal e.xemiilaren (bekend als Satan, Hector Banco l ums
Mouchc, Donna. Junon). die bet ideaal, dat bij voor oogeii'luub
het meest nabij kwamen, en wist biermede, diioi onderling krui
sen en doelmatige teeltkeuze, een familie te vormen waarin liü
langzamerhand de gewenschte eigenschappen ontwikkelde Aan
die lamihe, aan de directe afstannnelin.gen van die zeven ' iritri
archeii pl men na Korthals; dood den naam van „(iriffons
Koithals , en dus alleen die aistammelingen zijn gerechtigd zijn
naam te dragen Hun reputatie is echter wehlra zbér
gewordcm, c at alles, wat maar eenigszins u,, die honden Hjkt
als griflon Korthals gedoopt wordt, ook vaak door lieden ih,'.
van het ras geen flauw denkbeeld hebben en deze lu-o-,
van Korthalzen", alsof hier de lengte van dV h Is' if reAt
karakteristieke eigenscha)) ware (!!!). uutsi

Bij het beoordeelen van den standaard \'an dat - 1
het indertijd door Korthals zelf is ojigesteld moet'mèr'
het oog verliezen het doel. dat bij wiUle bercnkèn De ,
hoedanigheid van elk lichaamsdeel heeft zijn Dractiscl, ï
„L'utilisation", dat was waaroii K.irth iK 1 u' ,
een „gebruikshond" te scheppen, ,lat was zijn d^Hj '
De kop IS lang en groot, bedekt met dicht en r w 1 v •

te lang haar met goed geaccentueerde snor en wenkbr '
welke echter de oogen niet bedekken niogeiv de
breed tv, de snuit lang en vierkant de neusing'V «cdu-del met
en de gezichtsboek niet te opeiv met zoohi r Stdmge

stantlon apportecren. ^ er lanoc a

n.

)n

af-
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I-oto G. Middendorp.

Hierbij zij opp^cnicrkt du/

De oorcn zijn van f^ciniddvkk' f^nuottc,
K'ncd ])Iat cn niet tv laag aangvzvt; livt
korte iiaar, dat zv l)edvkt, is mevr of
Jiiiiulvr gvnivngtl met langere haren: znlke
gevormde ooien hinderen den hond niet,
als hij door dichte hosschen of struiken
heen moet. en worden ook niet zoo
spoeilig stukgestooten.
De oogen zijn groot, van zeer intel-

figcnte uitdrukking: men ziet ze gaarne
van donkerbruine kleur, de uitdrukking
is dan vriendelijker dan bij licht gekleur
de, z.g.n. haviksoogen ; de donkere kleur
houdt ook verband met het meei'der
gejdgmenteerd zijn van de huid. wat
ook weer in correlatie staat met alge-
meene lichaamskleur en ontwikkeling van
onderhaal', hetgeen, zooals we straks
zullen zien. van overwegend belang is.

■'De neus is altijd bruin.
■De hals lang. zonder keelhuid.
jDe borst diejr en de ribben eenigszins

gewelfd, om de functie van hart en longen naar behooren
te kunnen doen jilaats hebben, wat het uithoudingsvermogen
ten goede komt; moet echter niet te breed wezen, daar dan
de bewegingen van de schouders minder gemakkelijk worden.

De schouders lang en schuin gejilaatst. hetgeen een ruime en
gemakkelijke galop waarborgt.

De voorpooten zijn ruwbehaard. sterk, recht en goed in de
lijn van de schouders, de achterpooten eveneens ruwbehaard met
lange, gesjnerde dijen en zooveel mogelijk gebogen in de hakken,
niet recht. .Met zulke pooten krijgt men een lichte, lang vol te
houden galo]).

De voeten rond. droog, met goeil gesloten teenen. voeten,
waarbij de zool sterker is dan bij meer vleezige. en de ruimte
tusschen de teenen tegen doornen en steentjes goed beveiligd
wordt.

De staart wordt horizontaal gedragen, is dicht behaard, en
moet meestal tot o]) een vierde of een derde verkort worden:
kansen voor verwondingen in 't struikgewas zijn dan minder
groot.

De kleur is liefst staalgrijs met bruine vlekken: dit is de kleur,
welke in 't veld het minst in 't oog valt. en dus door het wild
het minst spoedig opgemerkt wordt. iMaar vaak treft men aan
roodgrijs met bruin, zelfs wit met bruin en wit met oranje.

Het haar hard en grof. nooit gekruld of wollig, moet oj) 't ge
voel den indruk geven van fijn ijzerdraad. Oncler het harde en
.grove dekhaar bevindt zich het lijnere. eenigszins vettig aan
voelende onderhaal'. \'an de verhouding tusschen dek- en onder-
haar, hangt een groot deel van de waarde van den liond af. Te
weinig onderhaal' bescluit de huid niet genoeg tegen vocht en koiule.
bij het verrichten \'an water-arbeid; te veel onderhaal' daaren
tegen wordt door zijn wollige hoedanigheid weer hinderlijk
bij het zwemmen en bij het werken in dichtbegroeide bosschen.
De waarde van het onderhaal' wordt echter vaak over het
hoofd gezien. i\Ien heeft dikwijls zeer hard haar willen hebben bij
de produkteii. die men fokte, maar met die overdreven hardheid
is ook samen gegaan een geleidelijke atrojihie van het onderhaal',
zoodat men honden kreeg, die een zeer harde ..coat" hadden,
maar die ternauwernood te onderscheiden waren van kortharige.

Typisch is bij de griffons. evenals trou
wens bij alle ruwharige honden, jiinschers.
foxterriers. airedale. deerhounds en tek
kels, de vorm van het haar: 't is reeds
met het bloote oog zichtbaar, maar nog
beter met een vergrootglas. Ieder haar is
lancetvormig; van den wortel al tot op
I mgeveer twee centimeter is het een ge
lijkmatige dunne draad, dan verdikt het
zich duidelijk en tamelijk plotseling, om
ten slotte te eindigen in een korte punt.

De lichaamsgrootte bedraagt 50—55
c.M. bij teven en 55—fio c.M. bij reuen.
Te kleine honden missen vaak de kracht
om gemakkelijk zwaar wild te kunnen
apporteeren; te groote honden hebben
te veel dood gewicht te dragen.^^

Wij zien. dat van al de ..])oiiits". welke
wij van den bouw van een grifïon eischen.
niets aan het toeval is overgelaten. Alles
heeft zijn jiractische waarde, zijn reden
van bestaan, en deze moet gezocht wor
den in het doel. waarvoor Korthals dit
ras heeft willen volmaken.

Het heeft Korthals vele jaren gekost,
vóórdat zijn hond ingang vond bij de
kynologen. vooral bij de officiëelc Duit-
sche kynologen. die zich. x'ooral na
1870, op chauvinistisch standpunt jdaat-
send, niets wilden weten van de Kort
hals' griffons, die, zooals zij zeiden, van
Fransche origine waren, terwijl tevens
de ruwbehaarde Duitsche honden als Foto G. Middendorp

ESSn BE.\V-SITE MET TI EX JOSC.ES.
Griffo/is allijii 'cit -.'ordi'U. Ih' tionhcrc c iwi/r hw'dl /■'/->

vcrliwp 7'un Tceke/i op.

een klimatische (!) variëteit van de kortharige honden werden
beschouwd, dus geen apart ras vormden. Deze onzin heelt lang
stand gehouden en het heeft Korthals en d.e door hem ge-
stichtte (iriffonclub veel moeite en arbeid gekost, eer zijn in
zichten. dat de griffons een reetls lang. overal verspreid, op
zich zelf staand ras vormen, en dat zijne griffons hii'rvan slechts
een door selectie geperfectionneerile familie zijn. algemeen ingang
vonden. Zij mochten ten slotte zege\'ieren. maar Korthals helaas,
door een vroegtijiligen dooil aan zijn arbeidsvekl ontrukt, mocht
niet de lauweren ])lukken. die zijn on\'ermoeid streven hem
later bezorgde.

Op 't oogenblik vormt de (iriffonclub. waar aan het hoofd
staat de leerling en oiivolger van Korthals, Baron de (lingius.
met zijn vertakkingen in België. Frankrijk en Beieren, eene mach
tige organisatie, en het toenemend succes, waarmetle haar field-
trials. haar speciale tentoonstellingen bekroond worden, getuigt
van haar vitaliteit.

...Alle (Irössen und (iötter sind einst entthront worden, haben
..ihre Nachfolger gefunden. mögen (U'i'eii Deukmüler gleich IK'ra-
..miden nog so gewaltig zum Himmel autgeragt haben. So er-
..ging es dem Bointer. so ei'geht es vielleicht einst Kurzhaar.
..wenn die Zeit abgelaufen. De:n (iriffon gehört das Erbe".
(idoustache). O. C. W. F. OiiKiu-.x.

AFTEL-LIED/ES.
E mogen graag,als we buiten ei-n stelletje dorpskinderen

bezig ziim met af te tellen ..wie of 'm zijn zal", eens
even luisteren.hoe lu t gefiezigde aftelliedje luidt. Zon-wY w derlmge belangstelling! zult ge misschien zeggen—en
toch! wie de gehoorde liedjes onthoudt en ze vergelijkt

met amlere. welke dienst doen van Schelde tot Weichsel. x'indt in
de ]nmten van o\'ereenkonist en ook in den ouderdom der
liedjes, welke van mond tot mond ox'ergeleverd zijn. genoeg stof
tot nadenken. Behah'e tlat zit er voor ons turn bizondere bekoring
inde aftellende kiiulergroep zelf: hun oogen. hun houding, hun
gebaar geven zoo eerlijk de spanning weer, waarmee de beslissing

A'D.V.l BE.W-STTE (('>rijji)n-Slai!iho:k .joojE
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Ze\'en karnabounilala
l'n. dun. dik !

laat ;nch baniil^'n, <lnrh t moet bepaald
e.Mi overblijlsel uit den bransehen tijd
zijn. dat in''t hartje van ons land alge
meen geteld wordt :

Eun. deun. dip
ik de kale kip -
ik de kale boekelidemale (boek-

vvi'it malen) —

,  deun. di]>!
lis de jeugdige Duitsibers ai-

eun

dat zeen

tellen met :
l'n. deu.x. trois. (|uatre.
Meini' Mutter stilit (.evatter.

J)e minst aaidige. docdi ook algemeen
gelijk\'ormige tellie<ljes. lu men het i\tb-
me' \-an een optelgnajije en gaan
rijmend op door b.\'.
I. d —
I. 4.

da;

Mijn zusj;' heit M;nie. enz.
5 _ De bakker slneg zijn wijf

I. 2.

Olie

I. 2.

Foi'* Piert e W tynen STOP-OEDENRODE. (Grijlon-St.iii.hoek 2$y4)

van het lot wordt afgewacht, verhoogd nog soms door het typische
wantrouwen in den al'teller, die met de zon omgaand wel
ieder der medespelers een lettergreep toebedeelt, doch in den
laatsten regel door het samenifanssn van lettergrepen of het
inlasschen van stoplappen, in strijd met den overgeleverden
tekst, de heele comjiagnie beetnemen kan. De sperlplaats is de
maatschappij in 't klein! Doch, terugkeerend tot de aftelliedjcs,
we bevonden dat enkele daarvan tot onherkenbare overblijfselen
geworden zijn van wat oudtijds wellicht een bezweringsformulier
geweest is, dat werd uitgesproken bij iedere beslissing door het
lot. De volwassenen zijn dat vergeten, de kinderwereld bootst
bij overlevering nog altijd de onbegrepen vormen na. Trekken
om het langste strootje, het aftellen oj) de buisknoopen, het
ontbladeren van een ganzebloem, al die orakels zijn oud als de
wereld, zouden we bijna zeggen. Zoo zijn er streken, waar de
jongens vóór ze het lot laten beslissen ,,in de pet roeren", n.1. met
een wijsvinger cirkels in de pet beschrijven, wat gevoeglijk als de rest
van een eertijds heilige ceremonie beschouwd worden kan. Wijzelf
bezwoeren in onze jeugd de trefkansen onzer tegenstanders bij
het knikkeren door kruisjes op den grond te beschrijven ten
getale van drie onder het uitsjireken van; Kruisje betoover,
't gaat er over, crucifi.x, raakt niks! wat algemeen was in die
overigens geheel protestante streek. Bezien we in dat licht het
volgende aftelliedje;

Ine, mine, melle.
Wie zal tellen ?
Durk de heer,
Goat oppe trappen,
Loat de kanne llappen,
Goat inne hof,
Phikt er alles of!

Die Durk de heer is niemand minder dan Wodan, wiens naam
men in de Middeleeuwen zelfs niet durfde noemen, en dien
men daarom Dirk of Durk heette, voor wiens onheilbrengenden
en spookachtig rumoerenden ommegang in den Kerstnacht men
de boomen met stroowisschen omwond om ze te beschermen,
voor wien alle gereedschap zorgvuldig werd opgeborgen, voor
wien het ontzag nog naleeft bij het volk en i)laats vindt in
het overoude kinderlied. De twee aanvangwoorden van dit
liedje zijn wel de oudste en meest verspreide; we vonden ze in
Overijssel in:

Ine, mine, makker — Eulikoekenbakker —
Vrouw, kook brij — Of bist dij!

Heel Holland kent:
Ine, mine, mukke — Tien ]rond grutten ^—
Tien pond kaas — Ineminemukke is de baas!

Doch ook Duitschland:
Eene, meene, ming, mang, pink, pank, —
Eene, mine, me — Du bist re!

Of: Eene, meene, wip, wap, wup —
Du scha'st afgahn wcsen sin, —
Af büst Du, Du büst af!

Dat verder de Belgische kinderen naar Franschen trant te
tellen beginnen:

Un, dun, dik (un-deu.\ enz.)
Zeven karnastik

I. 2. 3. 4. 5. 6. 20

enz.

;. 4. 3. b — Olie in de llesdi —
in de kan. — we.g w;.s Jan '
. _ Picke. ])aeke, pei! -- Picke.

paeke. Haseiibrot
Siebcn kinder lagen tot Euis lag

unter 'm 1 isch -

Kam die Katz und frasz den hisch —
Kam der Jager —

Mit dem Sabel — Srlilug die Katz auf
ihri' Sclmabel —

Schrie das Kiitzchen: au! \\ cii ich
bei nieiuer Frau!

waarin een heel drama zich ontsjiint.
Zoo telt men langs de ()■ stzee :

Die Franzuseii liefen voor Danzig
Ohne Strümpf und olme Sehuh --
Liefen sie auf Frankreich zu!,

welk aftelrijmpje waarschijnlijk haast z'n eeuwfeest vieren kan.
Hebben we over de grens:

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7 — Kommt. wir wollen Kegel sehieben —
of: Eine alte Bauernfrau kocht Küben.

Bij ons gaat het:
1.2.3.4.5.6.7 — Jan van de Lapper kwam me tegen.

Op het glazen bruggetje, enz.
en weinigen zullen vermoeden, dat die , .Jan \"an de Lapper"
weer elders ,,Anna met de lajjpen" heet, zooals in den Gelder-
schen Achterhoek:

,.Anna met de lappen had een kind.
Dat was geboren in den wind."

en dat de folkloiisten zoowel het glazen biuggetje (de regen-
hoog) als de kinderenaanbrcngende Anna (een iler Nomen, die
zielen uit het doodemijk haalde om ze tot nieuw leven te
wekken) in de Germaansche mythologie weten thuis te brengen.

Het zou ons te ver \'oeren om nog tal \'an liedjes te ver
melden, die ook als aftclliedjes gebruikt worden, im waarachter
meestal een slotregel als:

A, wa, wie, weg !
de beslissing van het lot brengt, welke regels in hun simpele
klankenrythmiek vaak aan het allereenvoudigste eia-po-peia ge
stamel herinneren. Ook die liedjes komen met varianten in ver
schillende streken voor, wat altijd op eerhiedwaiardigen oudeidom
wijst. Begint een Geldeisch aftelliedje: , ,Onder de brug daar
ligt een hond", Vlaanderen telt:

Onder de brug daar liej) een muis.
Is mijnheer de Wit niet thuis?
IMijnheer de Wit is uitgegaan.
Raad eens wie hij tegenkwaam?
Twee ijzeren menuekes.
Twee koekepennekes.
Twee mennekes zoniler ziel.
Acht en acht is zestien!

Besluiten we met 't raadsel op te geven, vervat in een Dmtseh
altelhedje, dat volmaakt onherkenbaar geworden is een stukje
rythmische nm-ram: ' •

Ettchen, Dettchen, Dittchen, Dettclien
Zebe de bebe de bunte Klattchen
Zehe de bebe de buff!

G. DE GiR,\AI' .

EEN EN ANDER UIT DE GE-
T'ER CHRYSANTHEN.

het zeki'r Wel
d

die bjj deze plant ™ W mimu; h^V^s^

at de
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cn liet zal waarscliijnlijk wel steeds ondoenbaar blijven, om met
juistheid uit te maken, uit welke oorspronkelijke s(jort de tal
rijke, fraaie verscbeidenheden, die wij thans kennen, ges]n-oten
zijn. De oorzaak daarvan zal wel hierin te zoeken zijn, dat ile
Chrysanth waarschijnlijk reeds tal van jaren in China cn Japan
gekweekt werd, voordat zij naar Europa werd vervoerd, zoodat
die, welke destijds ingevoerd werden, reeds als tuinvormen
moeten beschouwd worden. Wel bestaat er tegenwoordig een
plant, die de oorspronkelijke vorm van de Chrysanth genoemd
wordt, doch meer dan een veronderstelling is dit niet. Deze
jjlant, die hiernevens is afgebeeld, wordt in het wild in China
aangetroffen. Haar bladvorm heeft tamelijk veel overeenkomst
met die van de gekweekte Chrxsanlhemnm. Haar z.g.n. bloemen
zijn tot tuilvormige bloeiwijzen vereenigd, het zijn bloemkorfjes,
een jraar c,i\l. in doorsnede, waarvan zoowel de straal- als de
schijfbloempjes vuil geel zijn. Nu moge het waar zijn, dat deze
bloemen enkele en wellicht veel soort-eigenscha]i])en met die
van de gekweekte Chrysanthen gemeen hebben, de veronder
stelling, dat die alle van deze plant zullen afstammen, komt
ons wel wat gewaagd voor, temeer, daar deze z.g.n, oorspron
kelijke soort reeds jaren in cultuur is en wij nog niet vernomen
hebben, dat zij zich ook maar eenigszins gewnjzigd heeft.

Vleiend voor ons Nederlanders is het zeker, dat de eerste
Chrysanthen, waarvan melding gemaakt wordt, zich in een
Hollandschen tuin bevonden. De Dantziger koojunan Jacob
Hreyn maakte destijds twee reizen naar Holland cn werd als
plantenliefhebber zoozeer getroffen door al de mooie bloemplan
ten, die hij hier te lande aantrof, dat hij in 1689 er twee boeken
over uitgaf, getiteld : ,,Prodromus Plantarum rariorum secundus
evhibens catalogum Plantarum rariorum Ao. i()88, in Hortis
Celeberrimis Hollandiae Ob.;ervatorum", waarin hij o|i blz, ()()
\'rij duidelijk twee Jajransche Chrysanthemum-soorten beschrijft.
De eerste noemt hij Malricaria japonica /lore minorc alho sinipiia:
het is een kleine, witbloemige, enkele soort, waarvan de schiijver
ook een dubbelen vorm vermeldt. De tweede soort noemt hij
Malrtcaria japonica manma, van deze zegt hij, dat zij gevulde,
roodachtige bloemen draagt en zeer sierlijk is, terwijl hij mede
deelt, dat er van haar vormen bestaan met zuiver witte, purperc,
goudgele, vleeschkleurige en ])aarse bloemen.
Vreemd mag hot zeker wel genoemd worden, dat er behalve

door Hreyn nergens van deze mooie bloemjrlantcn meer mcl-
ding gemaakt wordt en zeker is het, dat zij toen ter tijd geheel
uit de cultuur zijn verdwenen.
Kort hiero]) werden een paar herbarium-exemirlaren van deze

plant in Engeland ingevoerd en wel door James Cunningham; deze
bjvinden zich thans nog in het herharium van het P)ritsch kluseum
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te Londen. In het jaar 1712 verscheen er daarop een reisbeschrij
ving van Engelhart Kaempfer, die in i(k)o Perzie, Siam en Japan
hjreisde, en ook hierin wordt van de Chrysanthemum melding
.uemaakt als een bloem, die in iederen tuin en in ie,Ier huis van
Ja]xin gekweekt vrordt. Ook moet er in het midden der i(8de eeuw
een levende plant van in Engeland be.staan hebben, want in
liet Britsch Iluseum beviiult zich een zeer goed herbarium-exem-
l)laar. afkomstig uit een medicinalen tuin daar ter plaatse en da-
teerende uit bet jaar I7()4. Dit is een ze-r goed geconserveerd
exemplaar, met kleine, ge\'ulde bloemen.
Tot zoover gaat als bet ware de oudste geschiedenis van de

('Jiyysantheiiniin. Noch hier te lande, noch in Engeland is zij in
cultuur gebleven, maar aangen{)men mag worden, dat de
vormen, die toen bekentl waren en die ook als in Japan \-oor-
komende bescbreven werden, reeds cultuur-i>lanten waren, die
om baar mooie bloemen gekweekt werden.
Aan Frankrijk bleef de eer beschoren om deze idant o])nieuw,

cm thans voor gocxl in de Euro]ieesche tuinen in te voeren. In
1781) toch braclit Hlancart, een Marscillaansch koopman, van
een reis naar C hina terugkeerende, drie Clnwsanthemum-ver-
scheidenheden mede, en wel een met witte, één met \nolette cn
één met ])ur]rere bloemen. De cultuur van deze plant werd
zeer algemeen en reeds in ijcjz vinden wij \-ermeld, dat zich in
Aix, Marseille en Toulon bijna geen tuin meer b.'vond, waarin
zij niet voorkwam, terwijl zij in 171)1 door den kweeker Rama-
tuelle naar den b.itanischen tuin te Parijs werd gezonden. Dat
deze jdanten toen reeds groote neiging tot verandering toonden,
blijktivrel uit het ieit, dat dezeltde kweeker een jiaar jaar later
t(| Parijs re.-ds verscheidenheden aantrof met ge)ujpte bloemen,
uit de door bem .gezondene ontstaan.
•Van uit Frankrijk kwam de Chrysanth toen in i7()o naar En

geland en ook hier werd de cultuur van deze )ilant sjKiedig zeer
algemeen. Zoo vinden wij vermeld, dat de eerste ( hiwsanth in
1705 i" Botanischen tuin te Chelsea bloeide en de eerste ge
kleurde afbeelding \-erscbeen van haar in in het beroemde
,,Botanical .Magazine" o]) tab. \2j. Toen eenmaal de aandacht
in Engeland o]) deze jilant gecmstigcl was, werd de neiging groot,
om er ook soorten van in te voeren, en zoo ontving Sir .hicrahain
Huine, een plantenliefhebber te Warmleybury, in 171)8 uit China
twee nieuwe verscheidenheden, één met rose en een ander met
koperkleurige bloemen, linten, die er tot dat oogenblik nog niet
wan bekend waren. Ook begon men zich in Engeland toen reeds
op het winnen \'an nieuwe c'erscheidenheden toe te leggen, want
in 1802 werd er door den heer I.ee, ec^n kweekc^r tc^ Hannner-
smith, de eerste door hem zelf gew()nnen Clnwsant aangeboden
onder den naam ('hangeahic A bitc. terwijl er'in hetzelfde jaar
door de heeren Hume en Thomas Ewins weder nieuwe variëtei
ten uit China werden ingevoerd. De liefhebberij voor deze iilan-
ten nam dan ook in Engeland hand over hand toe, wat de Horti-
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ciiltural Si)ciety of London in 1825 aanleiding gaf tot liet orga-
niseeren van d'e eerste speciale ("hrysantheminn-tentoonstelling.
die een waar sncces moet gewi'est zijn. Niet minder toch dan
700 ])lanten werden ingezonden met tezamen meer dan 10.000
bloemen. Toch zou men zich vergissen, wanneer men mcemle,
dat deze bloemen even groot en fraai van vorm waren als die.
welke men tegenwoordig oj) onze tentoonstellingen ziet. verre
van daar, zij waren nog betrekkelijk klein, maar, wat veel zegt,
er was reeds een groote klenrvariatie. Een lijst, een jaar later
door dezelfde IMaatscbapjiij gepubliceerd, bevatte dan ook niet
minder dan 48 namen van ('brysantben, die in haar tuin te ( his-
wick werden gekweekt.
Ook in Dnitschland geraakte de ('hrysanllicininii vrij sjioedig

versjireid, doch onder den naam Antbenns artcnnxiacjoha. haar
door Willdcnow gegeven. In zijn, in het jaar 1808 verschenen
,,\Vintergai"ten" zegt Dietrich o.m. o]i bladz, loj van deze ]ilant:
,,Eine scböne strauchartige Pllanze ans China. ir linden sie
in den meisten dcutschen Ciiirten". Het aantal verscheidenheden
schijnt echter daar te lande nog tamelijk bejierkt gebleven te zijn.

Eigenaardig is het, dat vermeld wordt, dat in 182b de Fran-
scbe ]ilantenliefhebber IMarc Herr.et te Toidouse er eerst in slaagde,
Cbrysantbemums uit zaden te kweeken, waaiuit volgen moet,
dat de nieuwe verscheidenheid,
door I.,ce in 1S02 in den handel

gebracht, niet anders dan een
afwijking, een z.g.n. sport, kan
geweest zijn, waaruit tlus tluide-
lijk blijkt, dat deze ))lant reeds
toen even gemakkelijk verlie]),
als dit nn nog het geval is. Toen
Bernet en kort daarop ook Isaac
W'beeler te O.xford erin geslaagd
waren, kruisingen uit zaden te
winnen, nam het aantal verschei
denheden zeer sterk toe, daar
verscheidene kweekers zich sine's
dien tijd meer speciaal met het
hybridisecren van deze j planten
gingen bezighouden
Het jaar 184(1 was \-oor de

geschiedenis der Chrysanthe-
mumcultunr van groot belang,
daar in dit jaar Kobert Fortune,
de zelfde, die de theestruik nit
China in Indië invoei-de, de
eerste z,g,n, Pom]ion-chrvsan-
themums uit China naai" Enge
land zond, ])lanten, waaruit later
weder tal van nieuwere vormen
werden gekweekt. Ook werd in
dit jaar de Vereeniging van
Chrysanthemum-kweekers in En
geland gesticht, welke vereeni
ging later de Xational Chrysan
themum Society werd, die'^ zeer
veel invloed op de cultuur dezer
planten uitoefende. Keeds een
jaar later organiseerde deze ver
eeniging te Stokc Xcwington de
eerste groote Chrysanthemum-
tentoonstelling, waar tal van
nieuwere verscheidenheden wer
den tentoongesteld,

Xtig verdienstelijker maakte
Fortnne zich o]) dit gebied, toen
hij in iS()2 de eerste grootbloe-
mige Japansche Chrysanthemums naar den heer Standish, kwee-
ker tCiBagshot, zond, \'an de door hem gezonden bloemen
schreef I hij [ zeil ; ,,De eene soort lieeft bloemen, die op een
vereeniging van lange, dikke, rootlkleurige, aan tle jnmten gele
haren gelijken, die doen denken aan de franje van een sjaal,
een tweede heeft brecde, witte, roodgestreepte bloembladeren,
evenals een Anjelier of Camelia, de andere zijn door baar al-
metingen en kleuren bewontlerenswaardig".

Sinds den invoer van deze grootbloemige verscheidenheden is
de cultuur in alle landen van Eurojia nog krachtiger tei' hand
gcnoiucn dan eertijds, en zoozeei" nam het aantal aanwinsten toe,
dat ( redner in i8S() schatte, dat er wel 2000 bestomlen, welk
aantal door Henri de Vilmorin in i8()5 o)i zeker meer dan jooo
werd berekend, \'an ai deze kruisingen zijn er in den loo|) der
jaren eclitcr weder verscheitlene verloren gegaan,

In het jaar i88() had nogmaals een gebeurtenis plaats, die
aanvankelijk van meer belang werd geacht, dan zij later bleek te
zijn. loen toch werd de eerste z.g.n. behaarde Chrysanth. de
Mrs. Alpheus Hardy. ingevoerd. Deze aanwinst was te dan
ken aan een ]a]iansch student, die uit dankbaarheid voor een
Amerikaansche dame eenige stekken uit zijn land liet komen,
waarbij zich ook een met behaarde bloemen bevond. Aanvanke
lijk had men veel verwachting \'an haar, waaraan zij echter niet
voldaan heeft, daar het publiek die behaarde bloemen niet mooi
vond, In i8c)o werd door .■\ugustin Henri de in den aanvang
reeds vermelde soort, die door enkelen van het type der ge-
Eweekte thrysanthen wordt gehouden, in midden China ontdekt.
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\'an de
hetrekkelijl-
huitenlaiid
bij ons 110,g

g

want in het
toonstelling

eschiedenis der ( hrvsantheinmns .l*" '
"slechts weinig bekend, en toen
reeds een vrij groote vlucht genomen ^ ,

tamelijk verwaarloosd te zijn geweest. In lat jaa,8,0 blijkt de i-tUtsche iY^'"""^^ ;'- ,'n;'re;Tocht^'"Eransch kweeker een twaalltal verscheidenheden ^7;,' ';;,,,,'
heiiben. Het zijn jiogingen om die m dim
schijnt hij echter niet veel 1 n hk-ven
l'trecht het centrum van deZe cnltum hu. ti ..1 .'7., .me tei.-

naiaai' \'an 1880 werd daar ter stede di •
van deze planten gehouden. Siioedig hierna weiden

ook door de 's (iravenhaagschi Tninb.niwvere.mignig < 11 «^7'
afdeelingen van de Xederlandsche Haatscha| i]iij \ ooi ^
en Plantkunde speciale Chrvsanthemiim-tentormstellmgen ,gi Iu 1
den, waarbij er waren, die, wat de getoomle cnltum dei [i an
ten betreft, lang niet voor ih iiuitenlanilsche iK'Eieldeii oniti 1^
te doen. Eindelijk werd in den winter \'an di . . ' ' 1 i .i"'
sche Chr\'santhemnm-Chib" opgericht, die enkele zeei .gm' C'
slaagde exiiositie's hield en de in Xovember moj en Yro 1 '
gehouden tentoonstellingen de.e:' iilanteii toonden dnidelijl^, dat
onze Xederlandsche kweekers thans, wat haar cultnnr aangaat,
\'(M)r lu't lïuiti'nland niet meer li.'Imex'en onder te doen.

In Oost-Azie selnjnt de ( ultunr
dei ChiA'santheii /i< h in di
gi ijze om ilnid te Verliezen. Helll i
de \jlntorin deelt in een boek.
aan deze planten .gewijd, ntedi - ,
dat Coitlttsins in 500 v. ( hr.
leeds ntelding van haar maakt .
Dttizend jaar later kweekte de
( hinei-sche schrijvir lao-Ming-
\ aiig (K-ze ]ilanten met zulk een
succes, dat zijn geh lortcjilaats
d.e Chrvsantlientmn-stad ( lm
Hsien - wi-rd genoemd. Ook
vindt nteit vermeld, dat lang\ oor
haar itivoer itt Europa ret-ds meer
dan l()0 verscheidenheden bij de
Chineezen bekend waren.

Hoewel niet zon oud. datei-rt
de Chrvsantheinuttt-culttntr in
japaii toch ook reeds \ an lange
lier, zoo Werd reeds ilt I075 liet
onde Japansche wapen. . .Kori"
genaamd, dooi' een nienw, de
albeelding van een ( hrysanth
voorstelk-nde en . .Kikti" ge
noemd, vervangen. (tji oitd-
ja))ansch atinU-werk. dateerende
nit het jaar 1200, konten al-
beeldingen van haar bloemen
voor ert de blin-nt is daar thans
een der meest v'ereerde. wat ook
wel hieruit blijkt, dat de hoog
ste onderscheiiling. die een ja
panner kan \erleend worden,
is: de Chrysanthennnn-orde.

Ketrei lende het kweeken \ an
Chrysanthemums, verwijs ik den
lezer naar mijn artikel voorko
mende op bladzijde 251 \-an den
tweeden jaargang (igo8).

E. Th.
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B()OMEX\'ELEEX. — Een der lastigste zaken hij het lati-n
\allen van zwaar ojigaaiid geboomte is de beslemming aan de on
dereinde:! der stammen te geven. Zaagt men ze bij den grond al ,
dan kunnen ze in de aarde blijven zitten en daar langzaam ver
teren, wanneer men het terrein voor nieuwe bosi'haanplanting be
stemt; doch meet de grond in cultnnr gebracht, dan is uitgraven
der wcirtelstompen bij het vellen noodzakelijk. Hij gebruikmaking
van het bekende hefboomstelsel tot uittrekken van boonien met
wortel en tak, den z.g.n. boschduivel, blijven de stomiu-n ev eneens
op het terrein achter en zijn niet zoozeer waardeloos, dan dat
ze te veel aan vervoer en arbeidsloon kosten om ze te gebrniken.

Eikenstomiien b.v. zijn zóó hard, dat ze slechts door sterke
menschen gekloofd kunnen worden en zijn dus te duur en te las
tig om ze als brandhout te gebrniken. Een bo-chwachter verzekerde
ons, dat de boeren, die ze gratis uit de bosschen kunnen halen om
ze m hun haardvuren te gebrniken, meestal tegen het bewerken
opzien en van het aanbod nauwelijks gebruik maken Oprnimni --
met krmtlonten m boorgaten, ol er een biandstapel van makeir
is de weg.

(leen wonder, dat men in een hmuland als Cahtornie bij het
vellen van b: sschen begint met op 4 tot 8 voet hoogti boveii den
giond een eenvoudig steiger aan den boom te maken ver boven
de uitgegroeide stamknieën, waar het hout der stammen voor bewerking ineer gesclnkt is. Daar hakt men den stam in ter eene
en zaagt men door ter andere zijd.e, tot 5 van den l.oorn is door
gesneden, waarna men weldra den woudn
storten.

ri'iis ter aarde doet
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